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 گريید رويین چیکه با ه دینمایم جادیاي در اعماق دل انسان ا چنان جاذبه یبه خدا با نفوذ در تار و پود وجود آدم مانیا  1
 انیو سرچشمه قدرت و جاذبه پا کندیاست که در تار و پود روح و درون ما نفوذ م یمذهب مانیتنها ا.ستین سهیمقا قابل

  )1.(و رضاي دل است یاست فداکاري و بخشش ها براساس آرامش واقع انیدر م یبمذه مانیآنجا که پاي ا. شودیم ریناپذ

1  

از  ی،وانیـ ح یکامـل بـه زنـدگ    میمادي در صورت غفلت از جنبه معنوي و تسل ي و جنبه یوانیانسان به علت دارا بودن بعد ح  2
  ) 1.(کندیمراتب ممکن سقوط م نیو به نازلتر گرددیتر م پست واناتیح

1  

ابتدا باید براي گرفتن حق خود در حد وظیفه دینی و الهی تـالش کنـیم، اگـر احیانـا قـادر بـه بـاز سـتاندن حـق           )0.25(خیر  3
خودنشویم با اتکا به ایمان به خدا و عدل او و روز حساب، می توانیم به آرامش و اعتدال روانی برسیم و از هرگونـه خشـونت   

  )0.75( .دیگران می شود، پرهیز نماییم بی جاکه باعث عذاب روحی و تعدي به حریم حقوق

1  

 در منطق دین آسمانی، دنیا گذرگاهی است که شایستگی دلبستگی ندارد، دنیـا منزلـی از منـازل اسـت امـا سـرمنزل نیسـت         4
 .در این سراي فانی باید آمادگی هاي الزم را براي زندگی در سراي باقی تحصیل کـرد و بـه سـوي مقصـد اعلیشـتافت     )0.5(
)0.5(  

1  

اشـاره بـه نظـام مـرگ و      -3اشاره به قدرت نامحـدود خداونـدي،    -2اشاره به پیدایش نخستین انسان،  -1براي امکان معاد   5
اشاره به معاد در پرتو حکمـت خداونـدي    -2اشاره به معاد در پرتو عدل الهی،  -1براي ضرورت معاد ) 0.5(زندگی در طبیعت 

)0.5(  

1  

از سـلطه درون و بـرون آزاد   ) 0.5(از تربیت صحیح و اصولی میتواند به آزادي واقعی خود افـزوده انسان در صورت برخورداري   6
  ) 0.5(گردد و به سازندگی واقعی خود و دیگران بپردازد

1  

اوست با سـایرموجودات   ، آدمی در بعد طبیعی خودکه همان جنبه مادي و جسمانی)0.5(آدمی داراي دو بعد الهی و مادي است  7
او را از سـایر   که یک بعد حیوانی دارد بعد الهی وجود آدمی و لذا می توان گفت آدمی) 0.75(ز جمله حیوان شریک استزنده ا

  )0.75. (موجودات متمایز کرده و به مقام انسانی رسانده است، مخصوص انسان است

5/1  

ز آینده هاي دور بـاخبر مـی شـود، بلکـه حتـی      نوردد و ا یدر بعضی از این خواب ها، نه تنها انسان مرزهاي زمان را درهم م  8
نمایدکه قبالً کوچکترین اطالعی ازآنهـا  ی شکند و مکان هایی را درعالم خواب مشاهده میمرزهاي مکان را نیز درهم م گاهی

ماده محدود در حصار زمان و مکان است و هرگز نمی تواند خارج از زندان زمان و مکان حرکـت کنـد و بـه    ) 0.5(نداشتهاست
ها هرگـز از مجـراي دسـتگاههاي مـادي بـدن      لذا می توان یقین دانست که این قبیل آگاهی) 0.5(حقیقتی دست یابد کشف
طبیعی اسـت چیزیکـه   ) 0.5(نیامده و به طور قطع از جانب نیروي دیگري است که محدودیت هاي ماده در او راه ندارد بدست

  )0.5(باشد بلکه قطعاً امري است غیرماديتواند امري مادي نمیفاقد محدودیت هاي ماده باشد، 

5/1  

وسیله اي  ، آزمایش خداوندي)0.5(این آزمایش معاف ندانسته اندا ازسنت الهی شمرده و کسی را ازپیامبران، آزمایش انسان ر  9
ان خود با جه ، آنان که در زندگانی این)0.5(است براي شکوفایی استعدادهاي نهفته انسان و پرورش بعد ملکوتی وجود او 

مییابند و به  هاي خدایی رو سفید و پیروز بیرون آیند به بارگاه خداوند راه تحمل انواع مشکالت و رنج ها ازاین آزمایش
  )1.(نایل می شوند سعادت جاودانی

5/1  



                                            باسمه تعالی                                                                      
   و نام خانوادگینام   صبح 10:ساعت شروع   ) زرتشتی)   (3(تعلیمات دینی  :درس  نهایی سؤاالت  امتحان راهنماي تصحیح  

  2 :تعداد صفحه   1398/ 02/10:  تاریخ امتحان  کلیه  رشته ها            دوره دوم متوسطه دوازدهمپایه 

  وپایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398 سال ماه دي نوبت درداوطلبان آزاد سراسرکشور  وبزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره    راهنماي تصحیح   ردیف
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 اساس حکمت و عدالت خویش ترس از خدا در حقیقت، ترس از نتایج اعمال خود است و چون خداي متعال این نتایج را بر  10
بر اعمال ما جاري میکند و صورت باطنی اعمال هر کس را به او ظاهر می گرداند، از این جهت ترس به او تعلق میگیرد 

انسان . باالترین عذاب در جهان آخرت، دوري از رحمت حق است) 1.(وگرنه در حقیقت منشأ ترس اعمال خود انسان است
  )1.(کران خداوندي، محروم می ماند بی د در این جهان، در آنجا از رحمت و موهبت هايبه علت اعمال ناشایست خو

5/1  

تحصـیل  بـه خـدا    ایمانبلکه این عمل است که ارزش و اعتبار خود را از  )0.5( ، ارزش خود را از عمل بدست نمی آوردایمان  11
 پـاك باشـد، ارج و شایسـتگی پیـدا میکنـد و عمـل       که عمل انسان متکی بر ایمان خالص و نیت درصورتی یعنی)0.5(کند می

  )0.5( .صالح، تلقی می شود

2  

زیـرا  ) 0.75( در نظام آسمانی انواع مسئولیتها به مسئولیت در پیشگاه خداوند، منتهی میگردد که مفهومی نسبی قراردادي ندارد  12
نیست و در هر لحظه مراقب و ناظر براعمـال  در پیشگاه خداوند، کوچکترین حرکت انسان از نظارت و مراقبت دقیقش، خارج 

  ) 0.75( .ستا انسانها

2  

 نگرانـی از مـرگ، زاییـده ي میـل بـه     . بدون تردید یکی از اصیل ترین کشش هاي فطري در انسان میل به جاودانگی است  13
میل و کشـش رادلیلـی    که در نظام طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می توان این و از آن جایی) 0.5(جاودانگی است

درون و  که در انسان وجود دارد پاسخگویی در عالم خارج دارد و بـین عـالم   هر میلی) 0.5. (بر بقاي بشر پس از مرگ دانست
  ). 0.5(.کامل هست جهان بیرون هماهنگی

2  

کـه در ظـاهر نیـک و     هر عملی هـر قـدر هـم   ) 0.5.(در بینش الهی ارزش و اعتبار عمل وابسته به ایمان است و نه برعکس  14
اصـوال  ) 0.5.(شایسته دیده شود، اگر از ایمانی خالص سرچشمه نگیرد و به خاطر چیزي جز رضاي خـدا باشـد، ارزنـده نیسـت    

عمل در واقع وقتی صالح و شایسته است که متکی بـر ایمـان   . چنین عملی از نظر دین آسمانی عمل صالح شناخته نمی شود
  )0.5.(خالص باشد

2  
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